Ministru kabineta rīkojuma projekta „Par valsts zemes gabala nodošanu
Carnikavas novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā” sākotnējās
ietekmes novērtējuma ziņojums (anotācija)
I. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1. Pamatojums
Publiskas personas finanšu līdzekļu un mantas
izšķērdēšanas novēršanas likuma (turpmāk – Likums)
2.panta pirmā daļa, 5.panta ceturtā un sestā daļa.
Ministru kabineta 2014.gada 19.marta rīkojuma
Nr.123 (prot. Nr.17 13.§) „Par nacionālo interešu
objekta statusa noteikšanu Gaujas upes lejteces
pretplūdu aizsardzības infrastruktūras būvēm
Carnikavas novadā” (turpmāk– Rīkojums Nr.123)
2.punkta 2.7.apakšpunkts.
2. Pašreizējā situācija un
Likuma 2.panta pirmā daļa noteic, ka publiska
problēmas,
kuru persona rīkojas ar saviem finanšu līdzekļiem un
risināšanai
tiesību mantu likumīgi, tas ir, jebkura rīcība ar publiskas
akta
projekts personas finanšu līdzekļiem un mantu atbilst ārējos
izstrādāts,
tiesiskā normatīvajos aktos paredzētajiem mērķiem, kā arī
regulējuma mērķis un normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai.
būtība
Saskaņā ar Likuma 5.panta ceturto daļu, ja
bezatlīdzības lietošanā paredzēts nodot publiskas
personas nekustamo vai kustamo mantu uz laiku, kas
ilgāks par pieciem gadiem, lēmumu par to pieņem
attiecīgi Ministru kabinets vai atvasinātas publiskas
personas orgāns, ja likumā vai Ministru kabineta
noteikumos nav paredzēts citādi.
Savukārt Likuma 5.panta sestā daļa noteic, ka
pamatojoties uz lēmumu par publiskas personas
mantas nodošanu bezatlīdzības lietošanā, slēdz
rakstveida līgumu.
Rīkojuma Nr.123 2.punkta 2.7.apakšpunkts
noteic, ka, izmantojot nacionālo interešu objektu,
jānodrošina Gaujas kreisā krasta nostiprināšana (GK1) pie notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Atbilstoši
Ministru
kabineta
2008.gada
28.oktobra noteikumu Nr.899 „Noteikumi par
darbības
programmas
„Infrastruktūra
un
pakalpojumi” papildinājuma 3.4.1.5.1.apakšaktivitāti
„Plūdu risku samazināšana grūti prognozējamu
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vizņu-ledus parādību gadījumos”” 7.2.apakšpunktam,
aktivitātes ietvaros tiek atbalstīta krastu stiprinājumu
rekonstrukcija un ierīkošana. Carnikavas novada
pašvaldība piešķirtā finansējuma ietvaros īsteno
Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētu projektu
„Plūdu risku samazināšana Carnikavas novadā”
(turpmāk – projekts), kura īstenošanai noslēgta
Vienošanās Nr.3DP/3.4.1.5.1/12/IPIA/VARAM/001
starp Vides aizsardzības un reģionālās attīstības
ministriju un Carnikavas novada domi.
Projekta ietvaros Carnikavas novadā tiek plānots
izbūvēt jaunas hidrotehniskās pretplūdu būves Gaujas
upes labajā un kreisajā krastā. Gaujas upes kreisā
krasta nostiprinājumu būvniecība paredzēta Latvijas
valstij Latvijas Republikas Zemkopības ministrijas
(turpmāk – Zemkopības ministrija) personā piederošā
nekustamā īpašuma „Valsts mežs 8052” (nekustamā
īpašuma kadastra Nr.8052 001 0055) sastāvā
ietilpstošās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu
8052 004 0702, kuras kopplatība ir 7,15 ha, daļā
0,0134 ha (134 kvadrātmetru) platībā (turpmāk –
Zemes gabala daļa).
Zemkopības ministrija 2013.gada 30.oktobrī no
Carnikavas novada domes saņēma 2013.gada
28.oktobra vēstuli Nr.2515 par Zemes gabala daļas
nodošanu bezatlīdzības lietošanā Carnikavas novada
pašvaldībai uz 50 (piecdesmit) gadiem ar mērķi –
veikt Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma posma
būvniecību projekta īstenošanas ietvaros, ar tiesībām
izbūvēto hidrotehnisko pretplūdu būvi ierakstīt
zemesgrāmatā kā patstāvīgu īpašuma objektu uz
Carnikavas novada pašvaldības vārda.
Nekustamais īpašums „Valsts mežs 8052”
(nekustamā īpašuma kadastra Nr.8052 001 0055),
Carnikavas novadā, ar tajā ietilpstošo zemes vienību
(kadastra apzīmējums 8052 004 0702) 2009.gada
25.augustā ir reģistrēts zemesgrāmatā uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas personā (Carnikavas novada
zemesgrāmatas nodalījums Nr.100000463992).
Zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 8052
004 0702, kurā ietilpst Zemes gabala daļa, ir noteikti
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sekojoši apgrūtinājumi: 1) Baltijas jūras un Rīgas
jūras līča ierobežotas saimnieciskās darbības joslas
teritorija – 7,15 ha; 2) Gaujas aizsargjoslas teritorija
lauku apvidos no Lejasciema līdz ietekai jūrā – 7,15
ha; 3) dabas parka „Piejūra” dabas parka zonas
teritorija – 7,15 ha.
Meža likuma 4.panta otrā daļa noteic, ka valstij
piekrītošās un valsts īpašumā esošās uz valsts vārda
Zemkopības ministrijas personā zemesgrāmatā
ierakstītās meža zemes apsaimniekošanu un
aizsardzību veic akciju sabiedrība „Latvijas valsts
meži” (turpmāk – AS „LVM”).
Ir sagatavots Vienošanās projekts par Zemes
gabala daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Carnikavas novada pašvaldībai uz 50 (piecdesmit)
gadiem ar mērķi – veikt Gaujas upes kreisā krasta
nostiprinājuma posma būvniecību no piketa 08/47
līdz piketam 08/74, ar tiesībām izbūvēto
hidrotehnisko pretplūdu būvi ierakstīt zemesgrāmatā
kā patstāvīgu īpašuma objektu uz Carnikavas novada
pašvaldības vārda.
Atbilstoši zemes vienības ar kadastra
apzīmējumu 8052 004 0702 robežu plānam, visu
zemes vienību, 7,15 ha kopplatībā, aizņem zemes
lietošanas veids „mežs”. Saskaņā ar Meža likuma
1.panta 29.punktu meža zeme ir zeme, uz kuras ir
mežs.
Lai īstenotu apbūvi – veiktu Gaujas upes kreisā
krasta nostiprinājuma posma būvniecību no piketa
08/47 līdz piketam 08/74 – ir nepieciešama
atmežošana – zemes lietošanas veida maiņa –
atbilstoši Meža likuma 41.panta pirmajai daļai, kas
paredz, ka platību atmežo, ja tas nepieciešams
būvniecībai,
derīgo
izrakteņu
ieguvei,
lauksaimniecībā izmantojamās zemes ierīkošanai un
īpaši aizsargājamo biotopu atjaunošanai un ja
personai ir izdots kompetentas institūcijas
administratīvais akts, kas tai piešķir tiesības veikt
minētās darbības, un persona ir kompensējusi valstij
ar atmežošanas izraisīto negatīvo seku novēršanu
saistītos izdevumus. Kompensācijas noteikšanas
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kritēriji, kā arī aprēķināšanas un atlīdzināšanas
kārtība noteikta Ministru kabineta 2012.gada
18.decembra noteikumos Nr.889 „Noteikumi par
atmežošanas kompensācijas noteikšanas kritērijiem,
aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību”.
Ministru kabineta rīkojuma projekta būtība ir
atļaut Zemkopības ministrijai nodot Carnikavas
novada pašvaldībai bezatlīdzības lietošanā valsts
meža zemi – Zemes gabala daļu uz 50 (piecdesmit)
gadiem – Gaujas upes kreisā krasta nostiprinājuma
posma būvniecībai no piketa 08/47 līdz piketam
08/74.
Rīkojuma projekts paredz: ja Zemes gabala daļa
netiks izmantota šajā rīkojumā norādītā mērķa
veikšanai, Carnikavas novada pašvaldības pienākums
būs nodot to bez atlīdzības atpakaļ valstij.
3. Projekta
izstrādē Zemkopības ministrija
iesaistītās institūcijas
4. Cita informācija
Nav
Anotācijas II, III, IV, V un VI sadaļa – projekts šīs jomas neskar.
VII. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz
institūcijām
1. Projekta izpildē
institūcijas

iesaistītās Projekta izpildi nodrošinās Zemkopības
ministrija, AS „LVM” un Carnikavas novada
pašvaldība.
2. Projekta izpildes ietekme uz Nav attiecināms. Projekta izpildei nav
pārvaldes
funkcijām
un plānots radīt jaunas vai likvidēt esošās
institucionālo
struktūru. institūcijas.
Jaunu institūciju izveide,
esošu institūciju likvidācija
vai reorganizācija, to ietekme
uz institūcijas cilvēkresursiem
3. Cita informācija
Ministru kabineta rīkojums tiks publicēts
Latvijas Republikas oficiālajā izdevumā
“Latvijas Vēstnesis”, kā arī būs pieejams
bezmaksas
normatīvo
aktu
bāzē
www.likumi.lv.
Zemkopības ministrs

J.Dūklavs
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